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Kāpēc lasītprasme ir svarīga?

• Lasīšana nav dabiska prasme.

• Lasīšana ir simbolu kodēšana.

• Ja bērns veiksmīgi lasa, viņš 
attīsta arī rakstīšanu un 
runāšanu.

• Ja lasītprasme ir nepietiekama, 
skolēni neveicas citos mācību 
priekšmetos, kas ir cieši saistīti 
ar lasīšanu vai mācīšanās 
grūtībām.

• Bērni ar redzes traucējumiem 
parasti netiek tālāk par pirmo 
klasi, jo viņi nevar iemācīties 
lasīt un rakstīt.

• Lasīt un rakstīt prasme ir īpaši 
svarīga sākumskolā.



Kā attīstās lasīšanas prasmes?
• Smadzenēs ir specializētas zonas, kas paredzētas 

runas apguvei, bet ne lasīšanai.

• Lasīšanā ir iesaistītas vairākas nervu sistēmas.

• Vizuālā apstrāde sākas, kad acis ierauga drukātu 
burtu.

• Vizuālais signāls nokļūst smadzenēs redzes laukā.

• Vārda signāls tiek dekodēts citā smadzeņu daļā 
(angulargyrus).

• Tas aktivizē nākamās smadzeņu zonas, kas ir 
atbildīgas arī par dzirdi un atskaņo izlasīto 
smadzenēs kā skaņu.

• Smadzeņu broka un Vernika lauki meklē 
informāciju par vārdu savās "vārdnīcās".

• Pieres daiva integrē visu informāciju, lai 
piedāvātu vārda nozīmi.

• Process notiek paralēli (daudzas skaņas) un visos 
virzienos vienlaikus.

• Grūtības jebkurā šīs sistēmas daļā var traucēt 

vārda uztveri un tā nozīmi.



Runa ir
• Jāatceras, ka šo valodas sistēmu turpina 

arī atbalsta un stājas elementi. Tā ir ne 
tikai mutvārdu runa, bet arī rakstīšana un 
lasīšana.

• Ja traucējumi ir smadzeņu pelēkajā vielā -
fonemātiskajā uztverē, bet bērna prāta 
spējas ir ļoti augstas, tad bieži vien nav 
novērots, cik grūti bērns apgūst teksta 
analīzi un sintēzi.

• Bērni parasti cenšas iegaumēt burtu un 
vārdu "meklēt", bet, pieaugot zināšanu 
apjomam, visu iegaumēt nav iespējams.

• Bieži vien šo situāciju nesaprot ne 
skolotāji, ne bērni, ne viņu vecāki.

• Kāpēc bērns ar ļoti augstu inteliģenci nevar 
tekoši lasīt?



Lasīšanas un izpratnes process

• Lai palīdzētu bērnam, ir 
svarīgi saprast lasīšanas un 
fizioloģiju, kā arī palīdzēt 
apgūt ātrās lasīšanas 
metodes.

• Lai attīstītu lasīšanas 
prasmes un uzlabotu 
lasīšanas tehniku, 
jāizmanto dažādas metodes.

• Mērķis ir atbalstīt lasīšanas 
tehnikas un lasīšanas 
prasmju attīstību.



Lasīšanas prasmju uzlabošana

• Ja skolēns regulāri lasa svešvalodā, viņa valoda 2-3 gadu laikā 
uzlabosies ievērojami.

• Lasot var attīstīt visas svešvalodas prasmes: lasīšanu, klausīšanos, 
runāšanu, rakstīšanu, vārdu krājumu, gramatikas prasmes.

• Lasīšanas pamatā ir saprotams teksts un skolēna spēja patstāvīgi 
izvēlēties tekstu.

• Lai skolēns varētu labi un ar izpratni lasīt, viņam vai viņai ir jālasa 
vārdi bez garām pauzēm.

• Lasīšanai nevajadzētu būt traumatiskai.

• Tās atbalsta vārdi: komforts, izvēle, entuziasms.

• Lasīšanai ir jābūt jautrībai, nevis pārbaudījumam.



Kā motivēt lasīt?
• Ir svarīgi iesaistīt vecākus lasīšanas procesā.

• Bērni lasa lasījumus (pasakas, stāstus, dzejoļus) no agra 
vecuma.

• Pārrunājiet izlasīto.

• Runājiet par interesantākajiem notikumiem tekstā.

• iejusties grāmatas tēlā, veidot tērpus utt.

• Grāmatu grāmatzīmju izgatavošana.

• Ilustrāciju veidošana.

• Improvizācijas teātris.

• Reklāmu veidošana.

• Piedzīvojumu "pases" izgatavošana, kurā skolotājs 
uzraksta kādu uzslavu (zīmogu/uzlīmi par veiksmīgu 
darbu utt.), ko vecāki var parakstīt.



Lietošana praksē:

• Darba lapā Nr. 1 ir dažādu objektu attēli, kas 

atkārtojas, lai skolotājs varētu novērtēt ātrumu un 

spēju kodēt simbolus, trenēt spēju kodēt simbolus.

• Darba lapā 2 izlasiet burtu rindas, lai automatizētu 

burtu atpazīšanu.

• Patskaņus var lasīt 3. lapā, vārdos ar dažādām 

patskaņu pozīcijām.

• Darba lapā Nr. 4 lasa divus patskaņus, mācoties 

apvienot divus patskaņus vienā.

• Zilbes var lasīt 5. darba lapā, veidojot pamatu vārdu 

lasīšanai;

• Darba lapas Nr. 6 un 7 var izmantot, lai vingrinātu 

lasīšanu, zilbju t skaita noteikšanu, garu/īsu zilbju 

atšķiršanu, neeksistējošu vārdu un vārdu pāru 

lasīšanu, lai attīstītu valodas prasmi.

• Loksne ar vārdu kartītēm, jaunu vārdu, ko lietot, 

teikums, iztēle, svešvārdu tulkojums.

• Vingrinājumi pamatpauzēm, kas attīsta runas centru.

• Skolotājam paredzētās lapas var būt dažādas, 

attiecīgi modificētas.

Metodes 
materiāla mērķis: 
Atbalstīt 
lasīšanas 
tehnikas un 
lasīšanas prasmju 
attīstību.



Nosauciet zīmējumā redzamos objektus!

• Lietussargs
• Putnu
• Lapas
• Thunder
• Tauriņš
• Laistīšanas kanna
• Augu
• Lāpsta
• Zieds
• Bišu



Lasi svētos rakstus!



Izlasi patskaņus!

Patskaņi īsi Garie patskaņi

Wyniki tłumaczeniaIzlasi patskaņus!



Lasi diftongus!



Lasīt zilbes



Izlasi vārdus

Savienojiet vārdus

Izveidojiet teikumus



Izlasi vārdus!

1. Sadaliet vārdus zilbēs!
2. Saskaitiet, cik zilbju ir

vienā vārdā.
3. Skatiet, kura zilbe ir

gara un kura ir īsa.
4. Veikt sitienus (taktis) 

= zilbju skaits



Izlasi neesošus vārdus un

vārdu pārus!



Vārdu kartes

1. skolotājam ir cits 
vārds/attēls

2. skolēni izvēlas, kuri no tiem 
veido stāstu.

3. Skolēni izveido stāstu.

4. viņi meklē vārdus 
svešvalodās.

5. viņi atveido skaņas, 
kustības, formas 
(improvizācijas teātris).

saule koks

bite



Dinamiskā pārtraukuma vingrinājumi

Skaitītāji - palieliniet tempu katru reizi, kad
atkārtojat skaitīšanu: 

• Ritas rati ripo raiti. 

• Klāras kaklā kustās krelles.

• Zemē zēla zaļgana zīle. 

• Mazi minkas maigi murrā migā. 

• Simts sīku siseņu sisina sausos salmos. 



Vingrinājumi dinamiskajiem

pārtraukumiem
Motorikas vingrinājumi - palieliniet tempu 
katru reizi, kad atkārtojat vingrinājumu (3-5 
uzdevumi).

• Krustojiet rokas un masējiet ausis (15 sek.).  
Spēcīgi zīstiet - atveriet muti pēc iespējas 
plašāk (15 sek.).

• Noapaļojiet īkšķus - vispirms ar labo roku, 
pēc tam ar kreiso roku un tad ar abiem 
īkšķiem vienlaicīgi.

• Novietojiet kreisās rokas plaukstu uz 
pieres, bet labās rokas plaukstu uz vēdera -
apejiet katru roku pretējā virzienā, pēc tam 
nomainiet pozīcijas.

• Staigājiet uz vietas - ar labo roku sitiet pa 
kreiso ceļgalu, bet ar labo roku - pa kreiso 
ceļgalu.




